
We blijven ons inzetten voor landschap, 
bewonerswelzijn en verkeerslee� aarheid. 
Vorig jaar hebben de gemeenteraden van 
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en 
Vaals groen licht gegeven voor een uitvoe-
ringsagenda met duurzame maatregelen 
tot 2030. De eerste pilots zijn uitgevoerd en 
geëvalueerd. De nieuwe activiteiten dit jaar 
gaan we uitvoeren onder de noemer Team 
Heuvelland.

Want, het Heuvelland is van ons allemaal. Voor 
een dag of voor een weekend… En als je echt 
geluk hebt, breng je hier je hele leven door. 
Het is de mooiste streek van Nederland om 
doorheen te lopen, fi etsen of rijden. Hoe je dat 
doet, bepaal je helemaal zelf. Zodra je de weg 
op gaat, word je onderdeel van het landschap 
en lid van Team Heuvelland. Doe jij ook mee? 
We delen de weg én verplaatsen ons in elkaar. 
Zo genieten we samen, blijven we in beweging 
en houden we het veilig en schoon. 

Eerlijk is eerlijk: soms kunnen we best wat 

meer teamgevoel gebruiken. Vooral op de 
dagen en tijdstippen dat het erg druk is. Je aan 
de verkeersregels houden is één ding, even 
omrijden, letten op mogelijke geluidsoverlast, 
iemand voor laten gaan of zelfs je dagplanning 
aanpassen, gaat alweer een stukje verder. Toch 
maakt juist dit soort gedrag je tot een teamspe-
ler. Probeer het maar eens; het hele Heuvel-
land wordt er mooier van. Team Heuvelland: 
deel de weg en iedereen wint! Zie je iets dat 
helemaal niet #TeamHeuvelland is? Maak 
melding van verkeersoverlast via 0900 – 8844. 
Eerste activiteiten
Op maandag 14 maart heeft een digitale 
bijpraatsessie met de deelnemers van het 
participatietraject plaatsgevonden. Dit voorjaar 
starten we met de actie ‘Scooter vriendelijk’ in 
samenwerking met de verhuurbedrijven. Hub 
Nix, ’t Zinkviooltje, Imbali, Scooterverhuur 
in Valkenburg, Cycle Centre in Valkenburg 
en E-Scooterverhuur Heuvelland doen mee. 
Verder ondersteunen we de nieuwe campagne 
van #SamenOpWeg, een initiatief van Limburg 
Cycling en Stichting Mountainbike Ontwikke-

ling Zuid-Limburg (MOZL). De gedragscam-
pagne zet in op gewenst en veilig gedrag van 
vooral fi etsers en wandelaars. En stimuleert 
daarnaast het gebruik van nieuwe routes door 
minder drukke gebieden. 

Meer informatie
Meer weten over de activiteiten van en voor 
Team Heuvelland? Kijk op teamheuvelland.nl. 
Daar kun je je ook abonneren op de nieuws-
brief van Team Heuvelland.

Op de hoogte blijven?
Elke twee weken ontvangen meer dan 17.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van foren-
zen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg. Het laatste nieuws van Zuid-Limburg Bereikbaar in je 
mailbox ontvangen? Abonneer je op de gratis digitale nieuwsbrief via: maakdebeweging.nl (onderaan de webpagina)

•  Werkzaamheden, evenementen en topdagen rond Maastricht:  
maastrichtbereikbaar.nl/agenda

• Nieuws over Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) Maastricht: maastrichtbereikbaar.nl
• Nieuws over #posifi ets: posifi ets.nl
•  Nieuws over elektrisch rijden en laden in Maastricht:  

maakdebeweging.nl/elektrisch-laden- maastricht 

De gemeente Maastricht gaat het kruispunt Sint Maar-
tenslaan en Wilhelminasingel én de Wilhelminabrug 
onder handen nemen. Het doel? Een veiligere plek én 
meer ruimte voor fi etsers en voetgangers.

Jouw ideeën en input zijn welkom!
De gemeente is er nog niet helemaal uit hoe ze de aan-
passing wil gaan doen. Daarom zijn jouw ideeën en input 
van harte welkom! Wat moet blijven en wat kan beter? Je 

kunt je ideeën via een kaart indienen. Dat kan tot en met 
3 april 2022. Op basis van jouw input maakt de gemeente 
een 1e voorstel voor een ontwerp.

Let op: niet alles kan; dat heeft te maken met geld, veiligheid 
en met beleid. De bussen die nu over de brug rijden, blijven 
over de brug rijden. De situatie zoals ie nu is, is het uitgangs-
punt. Ook aan de breedte en draagkracht van de brug kan er 
niets worden veranderd.

Aannemer BESIX INFRA Nederland start 
op maandag 28 maart met de voorberei-
dende werkzaamheden voor het volgende 
traject van de snelle fi etsroute tussen Sit-
tard-Maastricht. Gewerkt wordt op het tra-
ject tussen Meerssen en Maastricht-Noord. 
Om de duur van de werkzaamheden zo kort 
mogelijk te houden, gaat de aannemer in 
twee werkgebieden tegelijkertijd aan het 
werk. 

Wat gaat er gebeuren?
De aannemer gaat aan de slag met:
-  het opbreken, verbreden en vernieuwen van 

de bestaande fi etspaden naast de Meers-
senerweg, Mariënwaard, Kruisdonk en Maas-
trichterweg;

-  het vernieuwen van de trottoirs naast de 
Maastrichterweg tussen de Sint Josephstraat 
en de Bunderstraat;

-  het verwijderen van de voormalige busbaan 
op de Mariënwaard;

-  het vernieuwen van het asfalt op de kruising 
Mariënwaard - Kruisdonk.

Bereikbaarheid en veiligheid
Tijdens de werkzaamheden blijven de rijbanen 
en fi etspaden zoveel mogelijk in beide richtin-
gen bereikbaar. Pas bij de tweede fase van de 
werkzaamheden moet alle verkeer rekening 
houden met omleidingen. Verkeersregelaars 
begeleiden het verkeer tijdens de werkzaamhe-
den en zien toe op een veilige verkeerssituatie. 
De aannemer zorgt ervoor dat woningen en be-

drijven steeds bereikbaar zijn.  

Meer informatie
Kijk voor de planning en de 
voortgang van de werkzaam-
heden op de omgevingsapp 
van BESIX Infra. In de app is er 
ook de mogelijkheid om vragen 
te stellen (via de button ‘Con-
tact’). De Omgevingsapp is gra-
tis te downloaden in de App- en 
Playstore. Kijk voor meer infor-
matie over de snelle fi etsroute 
op zuidlimburgbereikbaar.nl/
snellefi etsroute.

Aanpassing Sint Maartenslaan, 
 Wilhelminasingel en Wilhelminabrug

Verder werken aan de snelle fi etsroute F2 

De verleiding is groot. Staan ergens al fi et-
sen bij elkaar dan zet ik de mijne er wel 
even bij… Dat is echter lang niet altijd een 
veilige plek voor fi etsers en voetgangers. 
Doe mee met #posifi ets en volg de nieu-
we groene borden. Is een stalling vol? De 
 groene borden laten ook zien welke andere 
mogelijkheid erin de directe omgeving is. 

Wil jij je fi ets langdurig stallen om te gaan wer-
ken of shoppen, zet je fi ets dan aan de rand van 

de binnenstad, net buiten het winkelgebied. 
Van hieruit kun je makkelijk en snel verder lo-
pen.

Extra stallingen
De gemeente bouwt ook nieuwe fi etsenstal-
lingen. In 2021 gebeurde dat vooral in Maas-
tricht-oost. In 2022 is Maastricht-west aan de 
beurt en komen er stallingen bij in en rond de 
binnenstad. De meeste stallingen bouwt de 
gemeente op stoepen, mits er voldoende ruim-

te overblijft voor voetgangers en mensen die 
gebruik maken van bijvoorbeeld een rollator, 
rolstoel of blinde geleide stok.  Daarom plaatst 
de gemeente op sommige plekken fi etsenstal-
lingen op autoparkeerplaatsen. De autopar-
keerplaatsen worden dan opgeheven. Dat doet 
de gemeente zoveel mogelijk in overleg met de 
bewoners en buurt. Wil jij ook een fi etsenstal-
ling in jouw straat? Neem dan contact op met 
Marijke Terpstra via: 
marijke.terpstra@maastricht.nl.

Waar kan ik mijn fi ets stallen? Let op de nieuwe groene borden!

Van Verantwoord op weg naar … Team Heuvelland 


